
TEST DLA KLAS PIERWSZYCH - PROFIL PODSTAWOWY
Krążenie, odporność, wydalanie, rozmnażanie.

GRUPA I

1. Krew pełni ważną rolę w organizmie człowieka. Wymień 3 funkcje krwi i je objaśnij.
a) .......................................................................................................................
b) .......................................................................................................................
c) .......................................................................................................................

2. Serce umieszczone jest w:
a) worku osierdziowym c) worku wsierdziowym
b) worku nasierdziowym d) worku wieńcowym

3. Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka. Literami X, Y, Z oznaczono:
X Y Z

a) łuk aorty żyła płucna żyła czcza
b) żyła czcza tętnica płucna łuk aorty
c) tętnica szyjna żyła płucna żyła czcza
d) łuk aorty żyła płucna tętnica płucna

4. Uzupełnij zdania:
Skurcz przedsionków trwa zaledwie .... s. W czasie skurczu przedsionków wzrasta w nich
………….. i otwierają się zastawki …………………… . Krew przepływa do ………… .

5. Wykorzystując zamieszczone niżej rysunki wymień 4 zasadnicze różnice dotyczące
budowy i funkcji tętnic i żył.

a) ………………………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………………………..
d) ………………………………………………………………………………………………..

6. Nadciśnienie tętnicze wskazuje wynik:
a) 140/90 c) 150/100
b) 120/80 d) 100/80

7. Wymień co najmniej 3 czynniki, które mogą być przyczyną miażdżycy oraz opisz jej
skutki.

a) Czynniki: ……………………………………………………………………………..
b) Skutki: ………………………………………………………………………………..

8. Aglutynacja występuje, gdy osocze krwi grupy AB Rh+ zmiesza się z krwinkami:
a) grupy A Rh+ c) grupy AB Rh-
b) grupy 0 Rh+ d)żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
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9. Uzasadnij stwierdzenie,że szczepionka chroni przed chorobą.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

10. Do mechanizmów odporności nieswoistej nie należy:
a) szczelność naskórka
b) wydzielanie potu o odczynie kwaśnym
c) wytwarzanie przeciwciał przez limfocyty
d) wydzielanieśliny zawierającej lizozym

11. Przyjrzyj się rysunkowi i wykonaj zadania:

a) Nazwij elementy budowy nefronu oznaczone cyframi 1-4.
b) Jaki proces zachodzi w elemencie nr 3. Na czym on polega?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

12. Ośrodek wydalania moczu mieści się w:
a) rdzeniu kręgowym c) pęcherzu
b) rdzeniu przedłużonym d)śródmózgowiu

13. Obniżenie poziomu wazopresyny we krwi może spowodować chorobę zwaną:
a) zapaleniem pęcherza moczowego c) kamicą nerkową
b) moczeniem nocnym d) moczówką prostą

14. Zjawisko filtracji w nerkach jest procesem:
a) czynnym, zależnym od ciśnienia krwi c) biernym, zależnym od ciśnienia krwi
b) czynnym, niezależnym od ciśnienia krwi d) biernym, niezależnym od ciśnienia krwi

15. Wybierz odpowiedź zawierającą prawdziwą informację:
a) oocyt dojrzewa wewnątrz ciałkażółtego
b) progesteron, podobnie jak i estrogeny wpływa stymulująco na wzrostśluzówki macicy
c) zapłodnienie u człowieka zachodzi w macicy
d) pęcherzyk Graafa syntetyzuje oksytocynę

16. Poniższy schemat przedstawia powstawanie gamet. Wskaż i krótko wyjaśnij trzy różnice
w przebiegu i końcowych efektach spermatogenezy oraz oogenezy.
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a) ……………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………….

17. Proces zapłodnienia to:
a) proces jednoetapowy obejmujący połączenie plemnika z komórką jajową
b) proces dwuetapowy obejmujący plazmogamię i kariogamię
c) proces obejmujący w pierwszym etapie przyklejenie się plemnika do powierzchni jaja,

a drugi etap (połączenie zawartości) zachodzi dopiero w macicy
d) brak właściwej odpowiedzi

18. Implantacja to:
a) wszczepienie moruli dośluzówki macicy
b) wszczepienie jaja płodowego dośluzówki macicy
c) wszczepienie trofoblastu dośluzówki
d) wszczepienie gastruli dośluzówki macicy

19. Uzupełnij zdania:
W … i … tygodniużycia zarodka rozpoczyna się gastrulacja. Wówczas formują się tzw.
……………… ( ektoderma, mezoderma oraz …………… ) Z nich rozwijają się pierwotne
narządy, takie jak ………………. , ogon, ………………. , somity mięśniowe. Powstają także
………………: owodnia, omocznia, kosmówka.

20. Przeanalizuj schemat budowy i działania łożyska, rozwiąż zadania

A) W tworzeniu łożyska zawsze uczestniczą:
a) owodnia i omocznia c) błonaśluzowa macicy i jajników
b) omocznia i kosmówka d) kosmówka i błonaśluzowa macicy
B) Łożysko człowieka jest:

a) omoczniowe, bezdoczesnowe, popręgowe
b) omoczniowe, doczesnowe, tarczowe
c) omoczniowe, doczesnowe, popręgowe
d) żółtkowe, doczesnowe, tarczowe
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C) W miejsca oznaczone na schemacie cyframi należy wpisać:
1 2 3 4

a) składniki odżywcze O2 CO2 mocznik
b) składniki odżywcze CO2 O2 mocznik
c) mocznik O2 CO2 składniki odżywcze
d) CO2 O2 mocznik składniki odżywcze

21. Rozróżnia się trzy fazy porodu. Kolejno zachodzą procesy:
a) wydalenie płodu, wydalenie wód płodowych, wydalenie łożyska
b) uwolnienie wód płodowych, wydalanie płodu, wydalenie łożyska z błonami

płodowymi
c) wydalenie wód płodowych z błonami płodowymi, wydalenie płodu, wydalenie

łożyska
d) odejście wód płodowych, wydalenie błon płodowych, wydalenie płodu wraz z

łożyskiem

22. Wyjaśnij pojęcia:
a) angioplastyka ...................................................................................................................
b) osmoregulacja ..................................................................................................................
c) oligospermia .....................................................................................................................

Zad. dodatkowe*
Opisz budowę i przebieg infekcji wirusa HIV.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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TEST DLA KLAS PIERWSZYCH - PROFIL PODSTAWOWY
Krążenie, odporność, wydalanie, rozmnażanie.

GRUPA II

1. Dokonaj porównania budowy i funkcji układu krwionośnego i limfatycznego. Podaj 3
różnice.

a) ....................................................................................................................................
b) ....................................................................................................................................
c) ....................................................................................................................................

2. Głównym rozrusznikiem serca człowieka, inicjującym jego akcję jest:
a) pęczek Hissa
b) węzeł zatokowo-przedsionkowy
c) węzeł przedsionkowo-komorowy
d) włókna Purkinjego

3. Schemat obrazuje budowę serca człowieka. Prawidłowe objaśnienie rysunku zawiera
odpowiedź:

1 2 3 4
a) lewa komora tętnica płucna aorta zastawka

dwudzielna
b) zatokażylna żyła główna aorta zastawka

półksiężycowata
c) lewy przedsionek aorta tętnica płucna zastawka

dwudzielna
d) lewy przedsionek aorta żyła płucna zastawka trójdzielna

4. Uzupełnij zdania:
Skurcz komór trwa ........ s. W czasie ich skurczu wzrasta ciśnienie krwi wewnątrz komór
i zamykają się zastawki ......................... natomiast otwierają się zastawki ........................ .
Krew przepływa do ..................... .

5. Przepływ krwi w małym obiegu u człowieka przedstawia zestaw:
a) lewa komora-żyła płucna-naczynia włosowate płuc-tętnica płucna- prawy przedsionek
b) prawa komora-tętnica płucna-naczynia włosowate płuc-żyła płucna-lewy przedsionek
c) lewy przedsionek-lewa komora-aorta płucna-naczynia włosowate płuc-tętnica płucna
d) prawa komora-aorta płucna-naczynia włosowate płuc-tętnica płucna-lewy przedsionek

6. Co nazywamy objętością wyrzutową krwi i jaka jest jej prawidłowa wielkość?
......................................................................................................................................................

7. Sieć dziwna naczyń włosowatych występuje w:
a) sercu b)śledzionie c)nerkach d) wątrobie

8. Wymień co najmniej 3 czynniki, które mogą być przyczyną choroby nadciśnieniowej oraz
podaj jej skutki:
a) czynniki: ............................................................................................................................
b) skutki: ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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9. Podanie szczepionki wywołuje odporność.
a) naturalną bierną c) sztuczną bierną
b) naturalną czynną d) sztuczną czynną

10. Schemat przedstawia mechanizm tworzenia skrzepu. Uzupełnij brakujące elementy.

Trombokinaza jest uwalniana z ............................. .

11. Rysunek przedstawia nerkę człowieka.

a) Nazwij elementy oznaczone cyframi 1-4.
b) Określ funkcje struktury 2.
.......................................................................................................................................................

12. Oceń, czy przedstawiony niżej wynik badania ogólnego moczu jest dobry. Jeśli nie,
wyjaśnij dlaczego. Podaj ewentualne przyczyny stwierdzonej nieprawidłowości.
Wynik badania ogólnego moczu:
barwa- ciemno-żółta
odczyn- 7,5
glukoza- brak
białko- 30mg/dl
erytrocyty-świeże 4-6 w polu widzenia
leukocyty- 8-10 w polu widzenia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

13. Termin „resorpcja zwrotna” dotyczy:
a) wchłaniania moczu pierwotnego przez moczowody
b) wchłaniania mocznika w cewce moczowej
c) wchłaniania z moczu pierwotnego substancji przydatnych organizmowi
d) wchłaniania substancji odżywiających tkankę nerki

14. W części rdzeniowej nerki występują:
a) torebka Bowmana i kanalik kręty I rzędu
b) kanaliki kręte I i II rzędu
c) pętla Henlego i kanalik kręty II rzędu
d) pętla Henlego i kanalik zbiorczy

15. W momencie wniknięcia plemnika komórka jajowa:
a) jest w pełni dojrzała
b) jest w stadium oocytu II rzędu
c) zostaje odblokowana i może skończyć II część mejozy
d) prawdziwe są odpowiedzi B i C

1
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włókna fibryny
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16. Co około 28 dni u kobiety pod wpływem hormonów powtarzają się zmiany
zachodzące w jajnikach i macicy. Schemat zamieszczony niżej ilustruje te zmiany.

Wskaż zmiany towarzyszące procesowi owulacji
a) zachodzące w jajnikach ....................................................................................................
.................................................................................................................................................
b) związane ze zmianą poziomu hormonów ..........................................................................
.................................................................................................................................................
c) zachodzące wśluzówce macicy .........................................................................................
.................................................................................................................................................

17. Wskaż błędne twierdzenie dotyczące łożyska:
a) w 12 tygodniu rozwoju płodowego jest już całkowicie rozwinięte
b) umożliwia przenikanie metabolitów
c) produkuje hormony
d) uniemożliwia przenikanie przeciwciał wytwarzanych przez organizm matki

18.
Cechy Czas od zapłodnienia
A- zarodek wykonuje ruchy 1- 24 dzień
B- zaczyna funkcjonować serce 2- 40 dzień
C- pojawiają się włosy na ciele 3- 4 miesiące
D- dojrzewają płuca 4- 5 miesięcy
E- wykształca się mózg 5- 7 miesięcy

Przyporządkuj literom odpowiednie cyfry
A-... B- ... C- ... D- ... E- ...

19. Rysunek przedstawia proces implantacji blastulii.
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a) Oznacz elementy 1-2 ..................................................................................................
b) Wyjaśnij na czym polega implantacja? ........................................................................
............................................................................................................................................
c) Dlaczego jest procesem koniecznym dla rozwoju człowieka? .....................................
.............................................................................................................................................

20. Określ funkcje:
a) jąder ..............................................................................................................................
b) macicy ...........................................................................................................................
c) prostaty ..........................................................................................................................

21. Do czynników szkodliwych w czasie ciąży należy:
a) badanie USG
b) infekcja wirusem różyczki
c) objadanie się
d) infekcja wirusem grypy

22. Wyjaśnij pojęcia:
a) dializa ..............................................................................................................................
b) antygen ............................................................................................................................
c) morula .............................................................................................................................

Zad. dodatkowe*
Opisz konflikt serologiczny i sposoby mu zapobiegania
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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TEST DLA KLAS PIERWSZYCH - PROFIL PODSTAWOWY
Krążenie, odporność, wydalanie, rozmnażanie.

GRUPA III

1. Schemat przedstawia układ krążenia czlowieka.
a) oznacz brakujące elementy 1-2
b) opisz drogę krwi w obiegu małym:
..........................................................................................
..........................................................................................
c) opisz drogę krwi w obiegu dużym:
..........................................................................................
................................................ ..........................................

2. Układ wrotny przedstawiony został na schemacie:
a) tylko X
b) X i Y
c) tylko Z
d) tylko Y

3. Przewodzenie impulsów między mięśniem przedsionków serca i mięśniem komór
umożliwia:

a) węzeł przedsionkowo-komorowy z pęczkiem Hissa
b) węzeł zatokowo-przedsionkowy z pęczkiem Hissa
c) włókno bezimienne
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna

4. Dokonaj analizy rysunku i odpowiedz na pytania.

a) Jak nazywają się fazy cyklu serca oznaczone literami A, B, C
.................................................................................................................................................
b) Wyjaśnij, co dzieje się w sercu w fazie C?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

5. Prawidłowe tętno wynosi:
a) 72 uderzeń na minutę c) 120/80 mm Hg
b) 120 uderzeń na minutę d) 70 ml

6. Zaproponuj odpowiedni stylżycia dla osoby po zawale serca. Uzasadnij swoją propozycję.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Imię .................... Nazwisko .......................... Kl .........
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7. Grupę krwi B mają osoby, u których w krwinkach i osoczu występują:
a) antygen A i przeciwciała anty-A c) antygen B i przeciwciała anty-A
b) antygen A i B i brak przeciwciał d) antygen B i przeciwciała anty-B

8. Uzasadnij,że ludzie o grupie krwi 0 są uniwersalnymi dawcami krwi.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Limfocyty T
a) pobudzają limfocyty B
b) wytwarzają przeciwciała
c) rozpoznają antygeny prezentowane przez makrofagi
d) właściwa jest odpowiedź A i C

10. Podawanie surowicy po ukąszeniużmii jest przykładem:
a) odporności nieswoistej c) odporności swoistej czynnej
b) odporności komórkowej d) odporności swoistej biernej

11. Schemat przedstawia budowę układu wydalniczego.

a) Oznacz elementy 1-4.
b) Jakie funkcje pełni narząd oznaczony cyfrą 4?
.................................................................................................................................................

12. W wydalaniu zbędnych produktów przemiany materii u człowieka biorą udział:
a) układ rozrodczy, gruczoły potowe, nerki c) gruczoły potowe, nerki, płuca
b) gruczoły mleczne, nerki, płuca d) wyrostek robaczkowy, płuca, nerki

13. Mocz pierwotny zdrowego człowieka zawiera:
a) wszystko to co zawiera krew przepływająca przez kłębuszek nerkowy
b) wodę, sole mineralne, mocznik, glukozę
c) wyłącznie wodę i azotowe produkty przemiany materii
d) substancje wybiórczo wydalone przez komórki kłębuszka

14. Skutkami mocznicy są:
a) kolka nerkowa, zatykanie przewodów moczowych związkami soli nierozpuszczalnych
b) chudnięcie, osłabienie serca,śpiączka
c) zapalenie nerek
d) choroby nowotworowe

15. Ciałkożółte wytwarza:
a) progesteron c) folikulotropinę
b) estradiol d) lutropinę
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16. Przeanalizuj schemat a następnie wykonaj zadania.

a) Nazwij kolejne etapy oznaczone literami b, c, d, e
.......................................................................................................................................................
b) Wymień co najmniej dwie funkcje jajowodu i wskaż przystosowania do nich
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

17. Enzymy trawiące osłonki komórki jajowej i umożliwiające plemnikom dostęp do jaja
znajdują się w:
a) jądrze c) centrioli
b) akrosomie d) wici

18. Etap rozwoju człowieka trwający około 8 tygodni, w czasie którego wykształcają się
zawiązki wszystkich organów, nazywamy rozwojem:
a) zarodkowym c) płodowym
b) niemowlęcym d) postnatalnym

19. Rysunek przedstawia implantowany zarodek z wytworzonymi błonami płodowymi.

a) Przyporządkuj odpowiednim cyfrom nazwy błon płodowych.
.......................................................................................................................................................
b) Co tworzy w późniejszym etapie błona oznaczona cyfrą 4?
.......................................................................................................................................................

20. Wymień 3 różne czynniki wpływające szkodliwie na rozwój płodu podczas ciąży i opisz
ich skutki.

a) ...........................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................
c) ...........................................................................................................................................
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21. Łożysko człowieka nie pozwala na:
a) transport substancji odżywczych
b) dyfuzję O2 i CO2

c) bezpośredni kontakt krwi matki i płodu
d) transport przeciwciał i hormonów

22. Wyjaśnij pojęcia:
a) odporność humoralna
.......................................................................................................................................................
b) by-passy
.......................................................................................................................................................
c) spermatogeneza
.......................................................................................................................................................

Zad. dodatkowe.*
Jakie narządy powstają podczas organogenezy z ektodermy, endodermy i mezodermy?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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INSTRUKCJA DLA UCZNIA

- Test zawiera 22 zadania z zakresu wiadomości programowych oraz jedno
zadanie dodatkowe .

- Rozwiązanie 90 % zadań 1-22 daje możliwość uzyskania oceny bardzo
dobrej. Za rozwiązanie 90% wszystkich zadań możesz uzyskać ocenę celującą.

- W zadaniach zamkniętych należy zakreślić tylko jedną właściwą odpowiedź.
- W zadaniach otwartych postaraj się pisać pełne odpowiedzi i na temat.
- Czas trwania testu- 45 minut.
- Punktacja:
max l. punktów - 44
0-13 p – niedostateczny
14-19 p – dopuszczający
20-26 p – dostateczny
27-34 p – dobry
35-39 p – bardzodobry
40-44 p – celujący


